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                                                    Реферат

      Магістерська атестаційна робота ГОЛОБОРОДЬКО Дар`ї Миколаївни
на одержання ступеня магістра за освітньою програмою «Технології
машинобудування» на тему «Дослідження міцності дискових фрез із
використанням методу скінченних елементів» на кафедрі «Технологія
машинобудування» Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2018 рік.
       Мета роботи – розробка методу дослідження НДС ріжучого клину
дискової фрези із застосуванням програмного забезпечення, яке використовує 
метод скінченних елементів.
     Завдання дослідження – дослідження впливу на НДС зуба фрези
шляхом моделювання у програмному забезпеченні ANSYS товщини
різальної пластини, характеру розподілу контактних навантажень, форми
зуба, величини переднього і заднього кута, інструментального матеріалу та
величини фаски зношення по задній поверхні.
    У даній роботі досліджено напружено-деформований стан (НДС) в
різальному клині в процесі різання дискового фрезою з використанням
методу скінченних елементів (МСЕ). На програмному забезпеченні ANSYS
моделювалося навантаження зубів  дискової фрези зовнішніми
навантаженнями при різних оброблюваних і інструментальних матеріалах,
умовах різання і геометричних параметрах інструмента. Розраховані
деформації, розподіл внутрішніх напружень і температури в різальному
клині, за якими оцінювалася міцність ріжучого інструменту.

Ключові слова: метод скінченних елементів, напружено-деформований
стан, різальний інструмент, дискова фреза, ANSYS, розподіл напружень,
моделювання фрезерування.



                                                        ABSTRACT

    Master's degree work HOLOBORODKO Dariia Mykolaivna for obtaining a
Master's Degree in the educational program «Technology of Mechanical
Engineering» was performed on the topic «Research of the disk mills strength
using the finite element method» at the Department of Mechanical engineering
technology Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University,
Kremenchuk , 2018 year.
The work consists of an introductory part, three major parts, a conclusion
and a list of literary sources. The work contains _113__ pages of typewritten text,
_51__ drawings, _12_ tables, _28__ literary sources.
    The purpose of the work is to develop a method for researching the stress-
strain condition of a cutting disc wedge using a software that uses the finite
element method.
    The task of the study is to investigate the effect on the tooth cutter's stress-
strain condition by simulating the influence of the cutting plate thickness, the
nature of the distribution of contact loads, the shape of the tooth, the size of the
anterior and posterior angle, the instrument material and the size of the chamfer on
the back surface via the ANSYS software.
      In this paper the results of stressed - deformed state in the cutting wedge in
milling by disc (saw) mill, using the finite element method (FEM) investigation, is
presented. With the software ANSYS the process of loading milling cutter teeth by
the external loads was simulated under different cutting mode and geometrical
parameters of the tool. The deformation, distribution of internal stresses and
temperature in the cutting tool are calculated, which are used for cutting tool
strength estimation.

Keywords: Finite elements method, stress-strain condition, cutting tool, disk mill,
ANSYS, stress distribution, mill cutting simulation.


